
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลดงคอน
อําเภอ สรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 74,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,548,500 บาท
งบบุคลากร รวม 6,673,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,850,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 726,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายกเทศมนตรี 
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกเทศมนตรี /รองนายก
เทศมนตรี    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 208,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ /ทีปรึกษานายกเทศมนตรี   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,556,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ/รองประธาน และ
สมาชิกสภาฯ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,823,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,097,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 237,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,351,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 3,640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตัง  ค่าตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ สําหรับข้าราชการและพนักงานท้อง
ถิน( โบนัส) ฯลฯ   
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตาม
ระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตาม
ระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 1,720,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรง
งานทําของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าบริการรับใช้  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล ค่าเลียงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตาม
ทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง )

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงการเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ฯลฯ  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิน ตามแผนการฝึก
อบรม
ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที5 แผนงาน 5.2 หน้า 188

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 5.2 หน้า 188

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย   ดอกไม้  พวงมาลา   ฯลฯ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานและลูกจ้าง จํานวน 50,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น  ค่าอาหาร ทําบุญเลียงพระ 
ค่าเครืองปัจจัยไทยธรรม  ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.2 หน้า 30

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ 
ในราชการของเทศบาล ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา ยางลบ สิง
พิมพ์   ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ค่าสายไฟฟ้า สวิทซ์ หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ค่าไม้
กวาด  แปรง   ถ้วย  แก้วนํา นําดืม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ค่ายางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามันดีเซล   นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์พืช  ค่าปุ๋ย  ค่าสารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ค่าตลับผง
หมึก  เมาท์  คีย์บอร์ด ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน/ในทีสาธารณะ ฯลฯ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในสํานักงาน/ในทีสาธารณะ ฯลฯ
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ฯลฯ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการสือสารโทรคมนาคมรายเดือนของเทศบาลตําบล
ดงคอน เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตฯลฯ

งบลงทุน รวม 215,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 215,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 8 ตัว จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิง มีล้อ ปรับสูงตํา
ได้ จํานวน 8 ตัว ฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครือง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครือง ฯลฯ
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาวดํา จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิดLED ขาว
ดํา จํานวน 2 ตัว ฯลฯ

เครืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 3 ตัว จํานวน 13,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์สีแบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ จํานวน 3 ตัว ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท
.ระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.ระดับอําเภอ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 5.1 หน้าที 10

งานบริหารงานคลัง รวม 2,784,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,908,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,908,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,361,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารพนักงานเทศบาล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 670,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง  ฯลฯ ทีมาปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบฯ  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ อันเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่าง  ๆ (ทีไม่เกียวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ของพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลและแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงข้อมูลและแผนทีภาษี เช่น ค่าบํารุงรักษาระบบ 
ค่าพัฒนาโปรแกรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 5.2 หน้า 188

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ ใน
ราชการของเทศบาล ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  เครืองเขียน 
แบบพิมพ์  กระดาษ  แฟ้ม   ตรายาง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ตลับผงหมึก  
เทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ
ดวงตราไปรษณียกร

งบลงทุน รวม 206,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 206,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพักคอย จํานวน 4 ตัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอยชนิด 3 ทีนัง จํานวน 4 ตัว ฯลฯ
เก้าอีรับแขก จํานวน 6 ตัว จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีรับแขกมีพนักพิง บุนวม จําานวน 6 ตัว ฯลฯ
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน มีล้อ ปรับสูงตําได้ จํานวน 2 ตัว ฯลฯ
ตู้เอกสารเหล็ก ชันแฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 8 หลัง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็ก ชัน
แฟ้ม 2 ชัน 20 ช่อง จํานวน 8 หลัง ฯลฯ
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ตู้เอกสารเหล็ก ชันแฟ้ม 4 ชัน 40 ช่อง จํานวน 5 หลัง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารเหล็กชัน
แฟ้ม 4 ชัน 40 ช่อง จํานวน 5 หลัง ฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 3 เครือง จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครือง ฯลฯ
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน 1 เครือง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ และจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุง   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,330,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,532,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,532,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 139,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,203,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ  ตามทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินแต่งตัง ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรง
งานทําของ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงการเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  ฯลฯ  

โครงการจัดทําและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.2 หน้า 22
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โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.2 หน้า 14

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทบทวนพนักงานเจ้าหน้าทีป้องกันฯ
 กับ อปพร. ฯลฯ   ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.2 หน้า 22

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ 
ในราชการของเทศบาล ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่า
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ หมึก  สิงพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น  ค่ายางนอก ยางใน
 หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  ค่านํามัน
ดีเซล  นํามันเบนซิน นํามันเครือง   ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่ง
กาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง สายส่งนํา ข้อต่อหัวฉีด ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารป้องกันและจุดบริการประชาชน ฯลฯ
งบลงทุน รวม 143,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 143,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 43,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ เป็นเครืองเบนซิน 2 จังหวะ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ 
และครุภัณฑ์อืนๆ ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 9,473,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,187,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 3,403,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,563,610 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
เล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จํานวน 177,410 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครืองแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1,130x157)ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/หรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน  ค่าเบียเลียง  การเดินทาง ค่า
พาหนะ   ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมือได้รับคําสังให้ไปราชการ 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันเด็กแห่งชาติ  
เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.4 หน้า 26

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 266,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา เช่น สือการเรียนการสอน (157x1,700)ฯลฯ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 769,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ/จ้างทําสิงของ ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 6 ศูนย์ ฯลฯ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ 
ในราชการของเทศบาล ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 1,580,190 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,575,116 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าอาหารเสริม (นม)  ดังนี   
1.  เพือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ทีอยู่ในความดูแล  6  ศูนย์    จํานวน   300,843.-บาท 
2. เพือใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตเทศบาล              
      จํานวน  6  โรงเรียน    จํานวน 1,274,273.-บาท 
 “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน”     ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.1 หน้า 27

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,074 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ค่าตลับผง
หมึก  เมาท์  คีย์บอร์ด ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 160,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลดงคอน ฯลฯ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลดงคอน

งบลงทุน รวม 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการเพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่างเทศบาลตําบลดงคอน
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.1 หน้า 27

งบเงินอุดหนุน รวม 2,660,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,660,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,660,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน 6
 โรงเรียน ฯลฯ“ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน” 
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.1 หน้า 27

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,051,000 บาท
งบบุคลากร รวม 205,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 205,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 181,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ  
งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 256,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 59,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  
เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก  ค่าโฆษณาหรือเผย
แพร่ ค่าสํารวจ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ(ทีไม่เกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ)  ฯลฯ ซึงเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็น หรือเกียวเนือง
ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จํานวนเงิน 39,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสัง
ให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดซือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.2 หน้าที 9

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  วัสดุทางการ
แพทย์
เวชภัณฑ์ยา ทรายอะเบท นํายาพ่นหมอกควัน ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 440,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน
(ศสมช.)  (หมู่บ้านละ 7,500 จํานวน 16 หมู่) จํานวน 120,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.1 หน้า 10
-เพือจ่ายเงินอุดหนุนการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข (20,000x16) จํานวน 320,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.2 หน้า 9

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 715,000 บาท
งบบุคลากร รวม 375,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 375,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 191,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน   ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตาม
ระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ 
 เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก ค่าโฆษณาหรือเผย
แพร่  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ(ทีไม่เกียวกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ)  ฯลฯ  ซึงเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็น หรือเกียวเนืองในการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาล 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที
พัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับ คําสังให้เดินทาง
ไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติราชการ

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่า
กระดาษ  ปากกา  ดินสอ หมึก  สิงพิมพ์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าซ่อมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส  ภายในเขต
เทศบาลตําบลคอน  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.1 หน้า 10

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,634,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,334,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,334,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,512,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 43,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน ฯลฯ
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 652,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (ทีไม่เกียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ)
ค่าบริการรับใช้  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้อง ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และ/หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง การเดินทาง  ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  สําหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างเมือได้รับ
คําสังอนุญาตให้ไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ 
ในราชการของเทศบาล ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ค่ากระดาษ  ค่า
ปากกา   ดินสอ ยางลบ กระดาษไข หมึกก๊อปปีพริน  สิงพิมพ์  นําดืม  ธง
ชาติ 
ธงต่างๆ ฯล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัยชนิดมีเบาะ คลิปแอมป์วัดกระแส
ไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าสี ค่าไม้ต่างๆ ค่าปูน หิน ทราย
เครืองเจีย เลือยวงเดือน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่าแบตเตอรี 
 ยางนอก ยางใน  ประแจคอม้า ไขควง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น ค่านํามันดีเซล  
นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าหมึกพิมพ์  ค่าแผ่น 
หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 660,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 660,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีพักคอย จํานวน 2 ตัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอย ชนิด 3 ทีนัง ไม่มีท้าวแขน โครงอลูมิ
เนียม  จํานวน  2  ชุด  ฯลฯ

เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน มีพนักพิง มีล้อเลือน สามารารถปรับ
สูงตําได้ จํานวน 2 ตัว สําหรับผู้อํานวยการ 1 ตัว สําหรับ
พนักงาน 1 ตัว ฯลฯ

ชันเก็บแฟ้ม 20 ช่อง  ขนาด 2 ชัน  จํานวน  2  หลัง จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บ
แฟ้ม 20 ช่อง ขนาด 2 ชัน จํานวน 2 หลัง  ฯลฯ

ชันแฟ้ม 4 ชัน 40 ช่อง   มีล้อเลือน จํานวน 18,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันแฟ้ม 4 ชัน 40 ช่อง มีล้อเลือน ฯลฯ
โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตัว จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว  ฯลฯ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือระบบเครน+กระเช้าพร้อมติดตังประจํารถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือระบบเครน+กระเช้าพร้อมติดตังประจํารถกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 ชุด ฯลฯ
ระบบเครน
 - เครนสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
 - แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 2 ท่อน ทํางานด้วยระบบ
ไฮดรอลิค
 - เครนต้องสามารถหมุนได้รอบตัวเองได้ 360 องศาแบบต่อเนืองโดยไม่
ต้องหมุนกลับ

ระบบกระเช้า
 - โครงกระเช้าต้องมีทีล็อคโครงเพือป้องกันโครงกระเช้าในขณะปฏิบัติ
งาน
 - กระเช้าต้องทําจากวัสดุไฟเบอร์กล๊าส
 - กระเช้าต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6,000 โวลต์
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ  ขนาด 5 นิว  จํานวน  1  เครือง จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิว ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์  ความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า   
  1,000  รอบ/นาที จํานวน 1 เครือง  ฯลฯ

บันไดอลูมิเนียมทรง A ( 7 ชัน )  จํานวน  1  อัน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบันไดอลูมิเนียมทรง A ( 7 ชัน ) จํานวน 1 อัน ฯลฯ
บันไดอลูมิเนียมพาดสไลด์ 2 ตอน ช่วงละ 3.00 เมตร  จํานวน  1  อัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือบันไดอลูมิเนียมพาดสไลด์ 2 ตอน ช่วง
ละ 3.00 เมตร จํานวน 1 อัน ฯลฯ

สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทก  จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้าเจาะกระแทก กําลัง
ไฟฟ้า  800  วัตต์ จํานวน 1 เครือง ฯลฯ

สว่านไฟฟ้าโรตารี  จํานวน 1 เครือง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสว่านไฟฟ้าโรตารีกําลัง
ไฟฟ้า  800  วัตต์ จํานวน 1 เครือง ฯลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA   จํานวน  3  เครือง จํานวน 17,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 
จํานวน 3 เครือง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของราชการ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 11,296,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,296,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 11,296,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาดพืนที
ไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร 
ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 5.2 หน้า 11

โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาดพืนทีไม่
น้อยกว่า 72 ตารางเมตร
 ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 5.2 หน้า 12

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองชลประทาน เริมบ้านนาย
สําเริง เรียนทับไปทางบ้านนางสําอาง อิมมณี  กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม
. ระยะทาง 190 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 760 ตร.ม. ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 105
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายคันคลองชลประทาน ต่อถนน
เดิม ไปทางบ้านนางคณิตฐา มะนาวหวาน กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม
. ระยะทาง 190 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 760 ตร.ม. 
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 106

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายข้างศาลาประชาคม ไปทางบ้านนาย
จตุรงค์  กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 190 ม.ไหล่ทางลง
ลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 106

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสาหร่าย กันภูมิ ไปทาง
บ้าน
นายประไพร เอียมมงคล  กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 190 ม
. ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.  
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 107

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 198,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญธรรม  ภู่ขวัญ(ต่อ
ถนน คสล.เดิม)  กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง100 ม. ไหล่ทาง
ลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 110

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอําพร รอดย้อย ไปทาง
บ้านนายมานะ เดชมา  กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 190 ม
. ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม.  
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 111

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 390,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเจ๊ค (ต่อ คสล.เดิม) ไปทาง
ถนน คสล.เชือมต่อหมู่บ้าน กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 198 ม
. ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 594 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 94

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชวง (ต่อ คสล.เดิม) ไป
ทางบ้านนางกาหลง โตกุล กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 74 ม
. ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 296 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 95

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 4 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายร่องไผ่ขวาง เริมบ้านนาย
สังเวียน ทับเปีย ไปทางบ้านนายเหียม โพธิศรี  กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15
 ม. ระยะทาง 190 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อย
กว่า 760 ตร.ม. 
 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 98

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญ ส้มกลิน  กว้าง 3.00
 ม.  หนา 0.15 ม. ระยะทาง 250 ม. ไหล่ทางลงลูกรังหรือมีพืนทีผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 99

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:45:34 หน้า : 15/21



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุทิน กลิน
กุหลาบ (ต่อ คสล.เดิม) กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 250 ม
.ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 102

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน น.ส.เนือง มีรักษ์ ไปทาง
บ้านนางไพเราะ จันหนู (ต่อ คสล.เดิม) กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะ
ทาง 190 ม.ไหล่ทางลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750
 ตร.ม. 
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 103

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9จํานวน 1 สายทาง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดหนองตาแก้วไปทางบ้าน
นางดวงใจ ยิมแย้ม  กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง250ม.ไหล่ทาง
ลงลูกรัง หรือมีพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 104

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่ที 1  จํานวน 2 สาย
ทาง

จํานวน 296,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรหมู่ 1 
จํานวน 2 สาย
    สายที1  สายนานายบํารุง  เทียนงาม ไปทางคลองทิงนํา  กว้าง
เฉลีย 3.00 ม.หนาเฉลีย 0.10 ม. ระยะทาง 1,350 ม. หรือมีพืนทีซ่อม
แซมโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 4,050 ตร.ม
. จํานวน 186,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 31
    สายที2 สายเช๊คยายสอน ไปทางสะพานเหล็ก  กว้างเฉลีย 3.00 ม. หนา
เฉลีย 0.10 ม.ระยะทาง 800 ม. หรือมีพืนทีซ่อมแซมโดยลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรไม้น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. จํานวน 110,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 32

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่ที 14 จํานวน 2 
สายทาง

จํานวน 167,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรจํานวน 2 สาย
    สายที1 รอบคันบึงชายคลี  กว้างเฉลีย 3.00 ม. หนาเฉลีย0.10 ม.ระยะ
ทาง 850 ม.หรือมีพืนทีซ่อมแซมโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อย
กว่า 2,550ตร.ม. จํานวน 117,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 82
    สายที2 สายบ้านนายบันเทิง นุ่นละออง เริมบ้านนายเกริน กว้าง
เฉลีย 2.50  ม.  หนาเฉลีย 0.10 ม.ระยะทาง 450 ม. หรือมีพืนทีซ่อม
แซมโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 1,125ตร.ม
. จํานวน 50,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 82
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่ที 16 จํานวน 2 
สายทาง

จํานวน 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร จํานวน 2 สาย
    สายที1 สายคลินิคหมอปิยะ ไปทางคลองทิงนํา  กว้างเฉลีย 3.00ม
.  หนาเฉลีย0.10 ม.ระยะทาง 1,450 ม. หรือมีพืนทีซ่อมแซมโดยลงหิน
คลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 4,350 ตร.ม. จํานวน 200,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 87
    สายที 2 สายบ้านนางเหนียม เนียมนงค์ ไปทาง นานายประเสริฐ ชมภู
นุช กว้างเฉลีย 3.00 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม.ระยะทาง 1,380 ม. หรือมี
พืนทีซ่อมแซมโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 4,140ตร.ม. 
จํานวน 190,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 87

โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจร หมู่ที 6  จํานวน 3 สาย
ทาง

จํานวน 483,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรจํานวน 3 สาย
    สายที1 สายนานายไพวัลย์ ไปทางคลองทิงนํา กว้างเฉลีย 3.00 ม. หนา
เฉลีย0.10 ม.ระยะทาง 1,260 ม. หรือมีพืนทีซ่อมแซมโดยลงหินคลุก
เสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 3,780 ตร.ม. จํานวน 173,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 57
    สายที 2 สายบ้านนายสวงศ์ ไปทางบ้านนายสมหมาย กว้างเฉลีย 3.00
 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม. ระยะทาง 400 ม. หรือมีพืนทีซ่อมแซมโดยลงหิน
คลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. จํานวน 55,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 57
    สายที3 สายสะพานปูน เริมนานายประทวน นําเพชร ไปทางบ้านนาย
สวงศ์กว้างเฉลีย 3.00 หนาเฉลีย 0.10 ม. ระยะทาง 1,850 ม. หรือมี
พืนทีซ่อมแซมโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรไม้น้อยกว่า 5,550 ตร.ม. 
จํานวน 255,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 58

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร  หมู่ที 3 จํานวน 2,670,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุบซ่อมแซมถนนผิวจราจร Cape Seal สายทุ่ง
หนองบัว เป็นผิวจราจร Asphaltic Concreteกว้าง 6.00 ม. หนา 0.05
 ม.
ระยะทาง 920 ม. หรือมีพืนทีปรับปรุงซ่อมแซมด้วยผิว
จราจร Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 5,520 ตร.ม.  
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 114

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร หมู่ที 1 จํานวน 410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. สายสามแยกหน้าวัดศรีมหาโภชน์ ไป
ทางศาลาประชาคมหมู่ที1ต่อจากถนนเดิมทีซ่อมแซมไว้ โดยปูทับด้วยผิว
จราจร Asphaltic Concrete ช่วงที 1 กว้าง 5.00 ม.หนา 0.05 ยาว 80
 ม. และช่วงที 2 กว้าง 4.00 ม.หนา 0.05 ม.ยาว 220 ม. รวมระยะทาง
ทังโครงการ 300 ม.(พืนทีรวม Asphaltic Concrete =1,280 ตร.ม.)   
ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.1 หน้า 94

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,000,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,020,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,020,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 909,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 111,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 980,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง  ๆ  เช่น  จ้างเหมาแรง
งานทําของ  ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าบริการรับใช้  ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมทิงขยะ ฯลฯ (ทีไม่เกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ) และค่าจ้างทําความสะอาดอาคารสํานักงาน
เทศบาล ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ ใน
ราชการของเทศบาล ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ค่ายางนอก ยาง
ใน หัวเทียน แบตเตอรี ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  ค่านํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน นํามันเครือง   ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่ง
กาย เช่น เสือ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม การจัดทําแผนชุมชน
การพัฒนาผู้นําชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที 5 แผนงาน 5.1 หน้า 183

โครงการพัฒนาชุมชนน่าอยู่หมู่ที 1 (นําร่อง) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นําชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน ฯลฯ ค่าเอกสาร ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.1 หน้า 8

โครงการอบรมอาชีพระยะสัน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพระยะสันให้กับชุมชน
ในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน 3.3 หน้า 175
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบบุคลากร รวม 160,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  
ค่าเย็บหนังสือ  หรือเข้าปก ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและลง
ทะเบียนต่างๆ (ทีไม่เกียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  ฯลฯ 
ซึงเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นหรือเกียวเนืองในการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ/
หรือนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีได้รับ
คําสังให้เดินทางไปราชการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติ
ราชการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่นําน้อย จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดริวขบวนงานขุนสรรค์
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.2 หน้า 29

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าเสือผ้าเปลียนอาบนําผู้สูงอายุ ค่าสนับสนุนการจัดขบวน
แห่ ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายอืนตามความจําเป็น ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.2 หน้า 30

โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา เช่น ค่าเทียนพรรษา 
ค่าจัดขบวนแห่ ฯลฯ  ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงาน 2.2 หน้า 30
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 572,500 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แกพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง   
งบดําเนินงาน รวม 202,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและ/หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ราชการ  เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอืน ๆ ใน
ราชการของเทศบาล ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จัดซือพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 172,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 172,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสวนสาธารณะเทศบาลตําบลดงคอน ฯลฯ
งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ/หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เพือ
ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติและจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ปรับปรุงเครืองตัดวัชพืชฯลฯ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 28,824,000 บาท
งบกลาง รวม 28,824,000 บาท
งบกลาง รวม 28,824,000 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ก่อสร้างสํานัก
งาน จํานวน11,000,000 บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียตามสัญญาเงินกู้ก่อสร้างสํานักงาน 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 331,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ ฯลฯ
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 20,400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.1 หน้า 10

วันทีพิมพ์ : 25/10/2561  14:45:34 หน้า : 20/21



เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,512,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการให้กับคนพิการในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.1 หน้า 10

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  30 คน ๆ
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.1 หน้า 10

สํารองจ่าย จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 535,000 บาท

1.เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน  
  ตังไว้      400,000.-บาท 
        เพือสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามระเบียบ  ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน 1.3 หน้า 24
 2. ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย      
  ตังไว้   35,000.-บาท 
       เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ.
3.ค่าเช่าทีธรณีสงฆ์      ตังไว้ 100,000 บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีธรณีสงฆ์ ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 616,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
 ตามระเบียบฯลฯ กําหนด (30,800,000 X 2% =616,000)
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